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Nieuwsbrief  

Schooljaar 2017-2018 

 
Ik ben een V.I.P.           

Dit schooljaar kozen we om beeldend te 

werken rond het thema ‘V.I.P.’ Vip staat 

voor very important person (zeer 

belangrijk persoon) en wordt vaak 

gebruikt om bijzondere of beroemde 

gasten mee aan te duiden. Zo doken 

onze kinderen in een verhaal en 

kozen voor een interessant, boeiend, 

… dier. De beelden mogen gezien 

worden (zie 

www.vlsberkenbos.be/foto’s 

  

 

 Zichtbaarheidsactie :                            

IK DRAAG EEN FLUOHESJE !  

 

De winnaars zijn :  

Ensar (1L), Claudia (3A), Stiene (2M), 

Arda (6O), Feyza (3A), Sven (4A) , 

Ravzanur (4A), Francesca (2A), 

Firdevs (1S) en Mithat (5S).  

 

Gelieve je prijsje af te halen op het 

secretariaat.  

 

Het oudercomité nodigt uit !  

2018 

 in vuur en vlam! 

VRIJDAG 19 januari  

Feest mee met je gezin vanaf 15.30 u 

 Eten en drinken: alles aan € 1 

 Voor de kinderen …knutselhoek, zing- 

en dansklas, schminken, film kijken 

 Winterse markt met zelfgemaakte 

lekkernijen en knutselwerkjes  

 Talentenshow vanaf 16.30  

Verrassingsact omstreeks 17.30   
 

INFOAVOND rond LEZEN : dinsdag 6 februari 2018 van 

19.30 tot 21.00 voor de ouders van het 1ste leerjaar.  

Wij nodigen de ouders van het 1ste leerjaar uit op een infoavond rond 

lezen. Zij maken kennis met verschillende leesvormen.  

Zij krijgen tips over leren lezen en leesplezier.  

Zij maken kennis met het tutorlezen, AVI en Ralfilezen.  

Noteer de datum alvast in je agenda.  

 

 

ZiLL - Zin in Leren! Zin in Leven !  

 Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

heeft een nieuw leerplanconcept 

opgesteld.  In september werd dit 

goedgekeurd.  Alle katholieke scholen 

krijgen tot september 2020 de tijd om 

hiermee aan de slag te gaan.  Vanaf 

2020 is het verplicht.  Dit schooljaar 

hebben we ingepland om ons (de 

leerkrachten)  eigen te maken met de 

visie van ZiLL.    

Actie : batterijen, kurkenstoppen (NIEUW), 

plastieken dopjes, inktpatronen inzamelen  

Verzamelt u thuis ook lege batterijen, kurkenstoppen, 

plastieken dopjes en/of inktpatronen? Breng ze dan zeker mee 

naar school! Wij verdienen daarmee punten waarmee we nuttige 

zaken voor de school kunnen aanschaffen…en… in januari telt 

elke gespaarde kilo dubbel!!! BEDANKT hiervoor !  
 

 

http://www.vlsberkenbos.be/foto's


     POËZIE  …  
     schrijven  ! 
 

POËZIE over dromen, wensen… geschreven door onze kinderen        

                                                                  

                

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

In januari en februari ontmoeten we EEN AUTEUR.       

                                                                    
Diane Peeters met POL              Bart Demyttenaere      Luc Embrechts  

Ik ging dromen in mijn bed,  

in mijn droom is er geen wet.  

In mijn dromen kan ik zweven  

tot ’s morgens een uur of zeven.  
       Een kwatrijn van Marenthe, 6L 

 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet,  

Dat jij mooi bent, o zo mooi !  

Ik zie liefde in jou.  

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet,  

Ik zie jou gloeien.  

Gloeien als een lampje in de nacht.  

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.  

Dat jij mooi bent, o zo mooi !  
       Een rondeel van Casey, 6O  

Er zijn veel verschillende wensen  

voor heel bijzondere mensen.  

Als je eens over een wens gaat dromen  

dan gaat deze zeker uitkomen. 

Ik wens voor jou een fijn en lang leven,  

daar willen we naar streven.  
     Een kwatrijn geschreven door Juul, 5S  

Ik wens voor mensen groot en klein  

dat iedereen gelukkig mag zijn,  

dat je je droom waarmaken kan  

Jongen, meisje, vrouw of man.  

 

Vriendschap, liefde, plezier en geluk  

daarmee kan je dag niet stuk. 

En ben je toch een beetje triest.  

Ik hoop dat je dan de goede weg kiest.  
Een katrijn van Céleste, 5S   

 

 

Ik wens, ik wens  

dat ik kon toveren  

en dat ik iedereen kon helpen.  

Ik wens, ik wens  

dat we allemaal vrienden waren 

en dat wij steeds samen konden spelen  

Ik wens, ik wens  

dat ik kon toveren !  
    Een rondeel van Azra, 2A  

Ik droom, ik droom  

dat er overal vrede is 

en dat ik iedereen kon helpen.  

Ik droom, ik droom  

dat ik rijk was  

en anderen blij kan maken.  

Ik droom, ik droom  

dat er overal vrede is.  
     Een rondeel van Levi, 2A  

Dromen  

Keileuk  

Met mooie kleuren  

Is het geluk waard  

Fijn.  
 

Een elfje van Luna,6O  

 Sterren  

Ze stralen  

Met veel liefde  

Ze stralen voor jou  

Geluk ! 
Een elfje van Kaat, 6L 

Wij vieren 

samen in een 

droom .  

We klimmen 

samen in een 

boom.   

Soms is dromen 

niet praktisch, 

maar ik vind 

dromen met 

jou fantastisch !  
  Een katrijn van   

  Marenthe, 6L 

 

         Zo maken kinderen 

 kennis met goede schrijvers  

                 & 

 krijgen ze hopelijk kriebels 

om MEER te lezen ! 



SPORT OP SCHOOL 

 
Op onze school vinden wij sport en sportopvoeding zeer belangrijk! 

We proberen om onze leerlingen zo veel mogelijk beweging aan te bieden. 
Dit gebeurt niet alleen tijdens de turn- en zwemlessen, maar ook tijdens 

de speeltijden, tijdens en buiten de lesuren (sportactiviteiten) of tijdens 
verplaatsingen (fietsen). 

 
Binnen de turnlessen is het de bedoeling om de leerlingen een brede 

waaier aan sporten en spelen aan te bieden. Op deze manier leren ze 
verschillende dingen kennen zodat ze ook buiten school aan 

sportbeoefening kunnen doen.  
Tijdens de turnlessen proberen we de leerlingen zoveel mogelijk te laten 

bewegen en te laten oefenen op zijn/haar niveau. We trachten ze uit te 
dagen en elke leerling zo veel mogelijk succeservaringen te laten beleven. 

 
We gaan al enkele schooljaren met de leerlingen van het 3de, 4de en 5de 

leerjaar zwemmen in het zwembad van Beringen. Deze lessen worden 

gegeven in samenwerking met VLS De Brug en VBS Boekt. 
Ook hier proberen we de leerlingen zo veel mogelijk te laten oefenen. 

Aangezien we hier in 3 niveaugroepen werken, kunnen alle leerlingen op 
hun niveau oefenen. We merken dat alle leerlingen vooruitgang boeken, 

maar vaak zijn 10 lessen onvoldoende om kinderen te leren zwemmen. 
Daarom raden we aan om, indien mogelijk, ook buiten school te gaan 

zwemmen. 
 

De speeltijden proberen we ook zo sportief mogelijk in te vullen. Na de 
krokusvakantie zijn we gestart met het trefbaltornooi voor de 2de en 3de 

graad. In tegenstelling tot de voorbije schooljaren waren het niet altijd de 
oudere klassen die wonnen, maar werden er heel wat verrassingen 

genoteerd. Zo werd de finale gespeeld tussen de klassen van 6O en 4A. 
Inzet is zoals elk jaar een galawedstrijd tegen de leerkrachten op de 

laatste schooldag. 

 
Onze school neemt ook regelmatig deel aan sportactiviteiten tijdens en 

buiten de schooluren. Tijdens de turnlessen worden de leerlingen hierop 
voorbereid en warm gemaakt om zich in te schrijven. 

 
Door deze verschillende activiteiten aan te bieden, hopen we de leerlingen 

te motiveren om ook buiten school aan sport te doen. We stimuleren de 
leerlingen om steeds het beste van zichzelf te geven. Maar ons motto 

blijft: 
  

‘Deelnemen is belangrijker dan winnen!’ 
Geschreven voor meester Bert  

 
 



AGENDA  ACTIVITEITEN 
Januari 2018  

Di 9 jan. ’18  20.00  Oudercomité in de lagere school  

Do 11 jan. ’18  VM  TOBO-project voor 5K : douchecrème maken  

Do 11 jan. ’18 VM of NM  Workshop lichaamswerk voor 3A  

Vr 12 jan . ’18  VM  Auteur Diane Peeters komt met haar verteltheater naar school 

voor 1 en 2  

Vr 12 jan. ’18  NM  Inentingen voor 1 en 5 op school  

Vr 12 jan. ’18  17.00 -  21.00  Fakkeltocht voor vormelingen. Vertrek 17.00 in de lagere school.  

Woe 17 jan. ’18  VM  Schaatsen voor alle klassen.  

Do 18 jan. ’18  13.20  Leerlingenparlement  

Vr 19 jan. ’18  Naschools  IN VUUR EN VLAM  

Woe 24 jan. ’18   PEDAGOGISCHE STUDIEDAG voor de leerkrachten. Geen 

school voor de leerlingen.  

Do 25 jan. ’18  9.00 – 10.45  6L leest mee, bezoek aan de bieb.  

Do 25 jan. ’18  VM TOBO-project voor 4S ‘haargel maken’  

Vr 26 jan. ’18  13.15 – 15.00  6O leest mee, bezoek aan de bieb.  

Vr 26 jan. ’18  10.30 – 12.00 Workshop lichaamswerk voor 1L  

Vr 26 jan. ’18  13.20 – 15.00  Workshop lichaamswerk voor 1S  

Di 30 jan. ’18  19.30 – 21.00  Taalgroep  

februari  2018  

Do 1 febr. ’18  VM/NM  Workshop lichaamswerk voor 2A en 2M 

Do 1 febr. ’18  20.00 – 22.00  Schoolraad  

Vr 2 febr. ’18  VM/NM  Workshop lichaamswerk voor 4A  

Vr 2 febr. ’18  NM  Auteur Luc Embrechts op bezoek voor 5 en 6  

Di 6 febr. ’18  10.30 – 12.00  1 S en 1L  luistert mee, biebbezoek met ouders.  

Di 6 febr. ’18  10.30 – 12.00  Auteur Bart Demyttenaere op bezoek voor 3A  

Di 6 febr. ’18  13.20 – 15.00  Auteur Bart Demyttenaere op bezoek voor 4A 

Di 6 febr. ’18  19.30 – 21.00  Infoavond ‘Lezen’ voor de ouders van 1S en 1L  

Do 8 febr. ’18  19.30  Infoavond ‘Op naar het secundair onderwijs’ voor de ouders van 

6O en 6L in CC De Muze.  

Ma 12 febr. ’18   KROKUSVAKANTIE start !  

Di 20 febr. ’18  9.00 – 10.30  Bieb bieb hoera voor 3A !  

Wo 21 febr. ’18  13.30 -  16.00   Vormelingen bezoeken ’t Weyerke  vertrek om 13.30 aan de kerk 

met de fiets.  

Do 22 febr.’18  VM  TOBO-project  voor 5S  : douchecrème maken  

Do 22 febr;’18  13.20  Leerlingenparlement.  

Vr 23 febr. ’18  13.00 – 15.00  5S bezoekt ‘t Trapke in Het Weyerke, met de fiets olv KWB  

Di 27 febr. ’18  20.00  Oudercomité  

Wo  28 febr. ’18  VM  Gezinsleren voor de ouders van 1S en 1L  

 Noteer alvast in je agenda :  naamopgave voor eerste communicanten en vormelingen : 

zaterdag  10 maart om 17.30 in de parochiekerk.  


